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Side 3

1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter 
 
Sags ID: EMN-2017-04776

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 7.831.000 kr. til renovering og tilbygning af B1903.

Baggrund
Klubfaciliteterne i B1903 skal renoveres og tilpasses klubbens behov og aktiviteter. Der er afsat i 
alt 8.500.000 kr. på investeringsoversigten til gennemførelse af projektet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016, med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, 
Nye Borgerlige) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at anlægsbevilge 669.000 kr. til 
rådgiverydelser samt forundersøgelser for byggeprojekt.

Gentofte Ejendomme, Idræt og Fritid samt repræsentanter fra B1903 har sammen gennemført en 
brugerstyret proces hvor behov og funktioner er formuleret og prioriteret. På baggrund heraf er der 
udarbejdet et projektmateriale, som har dannet grundlag for udbud og licitation.

Projektet er udarbejdet med fokus på at genanvende eller omprioritere flest mulige m² i den 
eksisterende bygning. Herved er det blevet muligt at etablere 3 nye omklædningsrum i den 
eksisterende underetage. Den eksisterende bygning forlænges med cirka 8 meter i retning mod 
nord og Hans Jensens Vej. Tilbygningen udføres med samme udvendige geometri som den 
eksisterende bygning og ligeledes med fuld underetage. De eksisterende omklædningsrum i 
stueetagen opgraderes med et nyt ventilationsanlæg. 

Sideløbende med projektet gennemføres en række vedligeholdelsesopgaver, bygningens 
tilgængelighed øges og der energioptimeres. Disse arbejder finansieres gennem  
Energihandlingsplanen, Tilgængelighedspuljen samt de centrale vedligeholdelsespuljer.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der anlægsbevilges 7.831.000 kr. jf. skema 1 til etablering af byggeprojekt i B1903 med 
finansiering over det på investeringsoversigtens afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Klubfaciliteter B 1903_02 10 2017 (2017652 - EMN-2017-04776)

2 (Åben) UNICEF By 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04500
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Resumé
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
vedtager Gentofte Kommune som UNICEF-BY 2018. Udgifter på i alt 700.000 kr. til projektledelse, 
pædagogisk arbejde, aktiviteter og kommunikation til gennemførelse af UNICEF-BY 2018, 
afholdes indenfor driftsbudget 2018. 

Baggrund
Gentofte Kommune (BSKUF) har været i dialog med UNICEF Danmark, som vil udnævne 
kommunen til UNICEF-BY 2018. Udnævnelsen indebærer, at foreninger, borgere og kommunen 
gennem forskellige aktiviteter i det kommende år vil indsamle penge til et særligt indsamlingsformål 
og samtidig beskæftige sig med børns rettigheder.

BSKUF og UNICEF foreslår, at indsamlingsformålet for UNICEF-BY 2018 bliver at styrke 
grønlandske børn og unges vilkår og rettigheder via en kampagne under arbejdstitlen ’Giv 
Grønlands børn en stemme!’. Det skal resultere i:

1. Etablering af et Børneråd i Østgrønland, der lokalt og nationalt skal styrke østgrønlandske 
børn og unges stemmer som demokratiske borgere 

2. Uddannelse af lærere i Østgrønland i FN’s Børnekonvention 

3. Udarbejdelse af et landsdækkende undervisningsmateriale med fokus på minoriteter for at 
mindske stigmatisering og marginalisering blandt de børn og unge, der lever på Grønlands 
østkyst. 

Undersøgelser peger på, at næsten 30 % af de grønlandske børn og unge oplever symptomer på 
post-traumatisk stress syndrom (PTSD), som følge af omsorgssvigt samt fysisk og psykisk vold. 
Samtidig er østgrønlandske børn og unge ofte udsat for mobning i andre dele af landet, da de har 
en anden kultur og et andet sprog end resten af Grønland. Der er derfor behov for at styrke de 
grønlandske børn og unges rettigheder og fremme forståelse og fællesskab på tværs af kulturer og 
sprog. Dette med afsæt i FN’s Børnekonvention artikel 12 ”Retten til at udtrykke meninger” og 
artikel 30 ”Minoriteter”. Formålet med UNICEF-BY 2018 er således at skabe 
holdningsbearbejdelse og socialt ansvarstagen samt at styrke vidensdeling, inddragelse og 
medbestemmelse blandt Grønlands børn, unge og befolkning. 

Valget på Grønland som indsamlingsformål er samtidig begrundet i Gentofte Kommunes stærke 
relation til Østgrønland med venskabsbyen Tasiilaq. 

Det er målet, at UNICEF-BY 2018 skal være et projekt som hele Gentofte Kommune tager del i og 
samles om. Det vil sige et projekt, hvor kommunens institutioner, foreningsliv, kulturinstitutioner, 
erhvervsliv, ildsjæle, velgørende organisationer og borgere m.fl. i fællesskab samler penge ind til 
formålet via events og aktiviteter. Samtidig sikres øget viden om grønlandske forhold, og hvilke 
vilkår børn og unge andre steder i verden vokser op under. 

For at sikre formidling af Gentofte som UNICEF-BY er det aftalt med Villabyerne, at avisen indgår 
et mediepartnerskab om projektet, som vil blive forankret i BSKUF med understøttelse fra resten af 
kommunens organisation. Aktiviteterne, der skal indsamle penge til Grønland, kan blive knyttet an 
til de mange veletablerede aktiviteter i Gentofte Kommune som f.eks. Kultur & Festdage, 
GentofteNatten, Mesterskabsaften, Skolernes Motionsdag, Ren By Karavanen og Rådhusdage, 
men også til mulige nye begivenheder. 
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UNICEF estimerer, at ovenstående tre aktiviteter er realiserbare indenfor den økonomiske 
målsætning. Projektbeskrivelse samt budget fra UNICEF ”Gentofte UNICEF-BY 2018” er vedlagt 
som bilag. 

Udgifter på i alt 700.000 kr. til projektledelse, pædagogisk arbejde, aktiviteter og kommunikation til 
gennemførelse af UNICEF-BY 2018, afholdes indenfor det samlede driftsbudget 2018.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udnævnelsen af Gentofte Kommune som UNICEF-BY 2018 vedtages.
2. At udgifter på i alt 700.000 kr. til projektledelse, pædagogisk arbejde, aktiviteter og 

kommunikation til gennemførelse af UNICEF-BY 2018, afholdes indenfor det samlede 
driftsbudget 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte UNICEF-BY 2018 (2015639 - EMN-2017-04500)

3 (Åben) Energihandlingsplan 2018-2025
 
Sags ID: EMN-2017-04422

Resumé
Gentofte Kommunes nuværende energihandlingsplan udløber i 2017. Der skal tages stilling til en 
ny plan, der både sikrer besparelser på driften og medvirker til at opnå en CO2-reduktion.

Forslag til Energihandlingsplan 2018-2025 forelægges til godkendelse og der ansøges om, at 
rådighedsbeløb til planens gennemførelse indarbejdes i kommunens budget. 

Baggrund
Energihandlingsplanen sikrer store besparelser på driftsbudgetterne. Ved en samlet investering på 
72 mio. kr. over den 8-årige periode, opnås en samlet årlig reduktion af driftsbudgetterne på 6,4 
mio. kr.

I maj 2009 indgik Gentofte Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive 
Klimakommune. Herved forpligtede kommunen sig til at opnå en CO2-reduktion på 2 % om året 
frem til og med år 2025 inden for kommunens egen drift. Energihandlingsplanen 2018-2025 
medvirker til at denne målsætning opfyldes.

Gennemførelse af den nye Energihandlingsplan foreslås finansieret af investeringsbeholdningen, 
idet den årlige driftsbesparelse på forventet 6,4 mio. kr. tilbagebetales til investeringsbeholdningen.
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Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2010 den nuværende energihandlingsplan, gældende 2011-
2017. Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger er en fortsættelse af Gentofte 
Kommunes indsats på energiområdet. 

Derved gennemføres konkrete investeringer som fx optimering af belysning, ventilation, 
varmeanlæg, efterisolering osv., hvilket identificeres vha. energimærker og energiscreeninger. 
Vedligeholdelse og geninvesteringer af de nye anlæg mm. håndteres indenfor budgetterne afsat til 
vedligeholdelse af kommunens ejendomme. 

Energihandlingsplanens indsatser koordineres med andre bæredygtighedsindsatser som fx 
klimaambassadørordningen, affaldssortering, indeklima mm., idet de mere adfærdsmæssige 
aspekter i planen er en tværgående indsats. Implementeringen heraf sker ved en fælles indsats, 
hvor tiltagene defineres og organiseres i samarbejde med brugerne på stederne for at sikre den 
lokale forankring. 

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen med en samlet investering på 72 mio. 
kr. over 8 år reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 6,4 mio. kr. og tiltagene vil have en 
gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 11,3 år. I det vedlagte bilag ”Investeringsplanen” fremgår, 
hvilket rådighedsbeløb, der skal indarbejdes i planens enkelte år, ligesom der er redegjort for, hvor 
store årlige besparelser, som tilbagebetales til investeringspuljen. Når investeringen er 
tilbagebetalt, vil den årlige besparelse på forventet 6,4 mio. kr. fortsat tilføres 
investeringsbeholdningen, der således vil forøges.
 
Der forventes ydermere en samlet CO2-reduktion på ca. 1.890 ton, svarende til en gennemsnitlig 
2% reduktion om året. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger godkendes.

2. At de samlede udgifter på 72 mio.kr. og den beregnede besparelse indarbejdes i budget 
2018-2025 med finansiering over investeringsbeholdningen. Den forventede årlige 
besparelse tilbagebetales til investeringsbeholdningen. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger (2016988 - EMN-2017-04422)
2. Investeringsplan (2023574 - EMN-2017-04422)

4 (Åben) Administrativ og overenskomstmæssig flytning af Gentofte Kommunes 
fritidscentre
 
Sags ID: EMN-2017-01516
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Resumé
Som opfølgning på beslutning i Børne og Skoleudvalget af 13. april 2015 om ændret organisering 
af fritidscentrene foreslår Børn og Skole, at fritidscentrene (FC) administrativt og 
overenskomstmæssigt flyttes fra ungdomsskoleloven til folkeskoleloven.

Baggrund
Med beslutningen af 13. april 2015 om ændret organisering af fritidscentrene blev kommunens 
fritidscentre lagt ind under skolerne, uden at de samtidig blev flyttet lovgivningsmæssigt, hvorfor 
fritidscentrene i dag organisatorisk er placeret under skolelederen, men fortsat drives under 
ungdomsskoleloven.  
Børn og Skole foreslår derfor at følge op på den tidligere beslutning ved at flytte fritidscentrene til 
at høre under folkeskoleloven.
Børn og Skole peger på følgende fordele ved en lovgivnings- og overenskomstmæssig flytning af 
fritidscentrene:

• Det vil lette administrationen og ledelsesopgaven at samle det pædagogiske personale 
(pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og klubassistenter) under 
samme lovgivning og på samme arbejdstidsaftale. 

• Det pædagogiske personale ligestilles, hvad angår ansættelsesvilkår. Uanset om 
ansættelsen er i skolens GFO eller fritidscenter 

Konsekvenser:
Ændringen vil have den konsekvens, at fritidscentrenes ikke-pædagoguddannede klubassistenter 
vil skulle skifte overenskomst fra BUPL til FOA, hvor de fremadrettet vil blive indplaceret i forhold til 
den medfølgende overenskomst og lokale forhåndsaftaler.
Konkret berører dette omkring 40 månedslønnede og 50 timelønnede på fritidscentrene. I bilag 1 
er et overblik over forskelle mellem de to overenskomster.
Gentofte Kommune anser processen med at flytte fritidscentrene som en rent administrativ 
ændring, der skal følge op på den politiske beslutning fra 2015, og Gentofte Kommune vil derfor 
sørge for, at de omfattede medarbejdere i forbindelse med overenskomstskiftet fra BUPL til FOA 
vil bibeholde samme lønniveau. Dette vil omhandle de medarbejdere, der er ansat. Fremtidige 
ansættelser vil ske ud fra den gældende overenskomst. 
Fritidscentrene vil fortsat hedde ”Fritidscentre” efter ændringen.

Den videre proces
Børn og Skole anbefaler, at ændringen træder i kraft 1. august 2018. Alle berørte medarbejdere vil 
blive orienteret om ændringen senest 30. november 2017, syv måneder før ændringen træder i 
kraft.
Børn og Skole har drøftet forslaget med BUPL og FOA, og procesplanen for flytning af 
fritidscentrene er blevet behandlet af MED-udvalg for Skole, GFO og Klub. Et notat, som har ligget 
til grund for nærværende dagsordenpunkt, er blevet kvalificeret af Fritidscentrenes MED-grupper. 

Indstilling
Børn og skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At fritidscentrene administrativt og overenskomstmæssigt flyttes fra ungdomsskoleloven til 
folkeskoleloven pr. 1. august 2018.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Bilag 1 - Administrativ og overenskomstmæssig flytning af Gentofte Kommunes fritidscentre 
(1958285 - EMN-2017-01516)

5 (Åben) Anbefalinger til at styrke forældresamarbejde, dannelse og aktiviteter i hjemmet. 
Aflevering fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2016-03550

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. august 2016, pkt. 7, kommissoriet for 
Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år. Opgaveudvalget er nu 
klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere har på vegne af opgaveudvalget præsenteret anbefalingerne på et fællesmøde den 25. 
september 2017 med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen på deres møder i oktober.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. august 2016, pkt. 7, kommissoriet for 
Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år. Det blev godkendt med 
17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det fremstår ikke klart hvordan § 17 stk. 4 udvalget skal 
sammensættes politisk samt at der mangler en grundlæggende evaluering af arbejdet i de 
afsluttede § 17 stk. 4 udvalg”. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige 
ønsker evaluering for nuværende opgaveudvalg gennemført forinden kommissorium for nye 
opgaveudvalg vedtages. Samtidig ønskes en bredere borgergruppe repræsenteret”. Kommissoriet 
er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2016, pkt. 14, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave med udgangspunkt i nuværende vision, 
indsatser og relevant forskning at udarbejde:

• Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og 
hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.

• Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem 
aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden 
daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn

• Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

De tre opgaver er integreret i ét samlet dokument (se Endelige anbefalinger til 
forældresamarbejde).

Opgaveudvalget har mødtes fem gange. Der har undervejs været dialog med 
forældrebestyrelsesrepræsentanter, ledere, MED-Dialogudvalget for Dagtilbud og 
paraplyorganisationerne for de selvejende dagtilbud. Herudover har der været nedsat to 
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arbejdsgrupper med forældre, ledere og fagpersoner fra 0 – 6 årsområdet til at forberede 
opgaveudvalgets drøftelser af a) inspirationskatalog til at øge sammenhængskraften mellem 
aktiviteter i hjemmet med sundhedsplejen og daginstitutioner og b) dannelse for børn fra 0 – 6 år.

Efter sidste møde i opgaveudvalget har anbefalingerne været i høring i Forretningsudvalget for 
Dagtilbud (med deltagelse af 6 dagtilbudsledere) den 24. august 2017. Forretningsudvalget er 
positive overfor anbefalingerne, både i forhold til indholdet, herunder at der er en god beskrivelse 
af ansvarsfordelingen, og formen, hvor pixi-formatet er en god ide. 
 
Anbefalingerne har også være i høring den 19. september 2017 i MED-Dialogudvalget for 
Dagtilbud. MED-Dialogudvalget er også positive overfor anbefalingerne, og det forhold at de kan 
bruges som en tjekliste, så det enkelte dagtilbud kan blive opmærksomme på, hvor langt de er. Det 
er også en god idé med en fælles E-folder til kommende forældre. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefalingerne til at styrke forældresamarbejde, dannelse og aktiviteter i hjemmet vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 25-09-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommisorium for Opgaveudvalget Forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0 - 6 år 
(1460229 - EMN-2016-03550)
2. Endelige anbefalinger til forældresamarbejde (1966125 - EMN-2016-03550)

6 (Åben) Godkendelse af vedtægtsændring for IS Bellevue Strandpark
 
Sags ID: EMN-2017-04829

Resumé
Gentofte Kommune er interessent i I/S Bellevue Strandpark.

Som følge af Frederiksberg Kommunes udtræden af interessentskabet pr. 31. december 2017 skal 
der foretages en række nødvendige ændringer i interessentskabets vedtægter, som skal være 
gældende fra 1. januar 2018.

Ændringer af vedtægterne kræver godkendelse af de enkelte interessenters kommunalbestyrelser.

Baggrund
I/S Bellevue Strandpark er et interessentskab, hvis formål er at drive ejendommene i Bellevue 
Strandpark som et rekreativt område. Interessentskabet består pt. af Staten, Gentofte Kommune, 
Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune. 
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Enhver interessent kan med et års varsel til et regnskabsårs udløb opsige sin deltagelse i 
interessentskabet, forudsat Indenrigsministeriet godkender opsigelsen. Ved en interessents 
udtræden har denne ingen rettigheder eller forpligtelser overfor interessentskabet, og den 
udtrædende interessents andele af interessentskabet fordeles forholdsmæssigt mellem de 
tilbageværende interessenter.

Frederiksberg Kommune har meddelt, at de ønsker at udtræde af interessentskabet pr. 31. 
december 2017, hvilket medfører behov for en tilpasning af interessentskabets vedtægter. 
Reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Ændringen af vedtægterne medfører, at interessentskabets bestyrelse reduceres fra 7 til 6 
medlemmer, idet Frederiksberg Kommunes repræsentant udgår. Gentofte Kommune og 
Miljøministeriet på Statens vegne bevarer hver især 2 pladser i bestyrelsen, ligesom Lyngby-
Taarbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening hver især bevarer 1 plads i bestyrelsen. 
I tilfælde af stemmelighed i den nye bestyrelse, vil formandens stemme være afgørende, hvis der 
er tale om et forhold, hvor der skal træffes en beslutning. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Ændringen af vedtægterne medfører endvidere, at de resterende interessenters ejerandel og deraf 
følgende andel af driftsudgifter og -indtægter forøges, for Gentofte Kommunes vedkommende fra 
15/33 til 15/32. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ændringerne i I/S Bellevue Strandparks vedtægter godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Nye vedtægter (2026240 - EMN-2017-04829)

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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8 (Lukket) Ejendomssag

9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


